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Bolagsexpansion i nordvästra Hälsingland
mellan åren 1811 och 1862.5kogsuppköpens omfattning och

effekter pä kommunalpolitiken i Ramsjö och Färila

Industrial iseringens ock den liberala ka-
pitalistiskt inriktatle politikens intågande
i Sverige på iSo0-talets andra hälft kom
att omvandla hela samhällsstrukturen .

Den agrara revolutionen, med förbättrad
jordbruksteknik och befolkningsökning
som följd , skapade grundlomisättning-
ar for en industriell utveckling, Ur vid-
gad marknad och utbyggd kommunika-
tion gav perlekta förhållanden tör expan -
sion och exploatering av Norrlands sto-

ra, 1 ston sett orörda, skogsområden vil -
ket ledde lill en kommers utan dess like.
Det Som 1 grund och borren gjorde detta
möjligt var att mark av v it t rars frå n kro-
nan. Enskilda personer kom på så vis över
stora områden med skog som de då fick
äganderätt rilh mark som de sedan knn-
de sä lja vidare. Bolag tecknade avrak s.k.
avverkningsrätter, soin gav dem rätten att
nyttja skogen för ett visst antal åi' och ef-

ter att den tiden löpt ut blev det allt van-

ligare att de köpte upp hela hondeliein-
man, köpen Startade omkring r8So-ta let.
Det ä r den fasen som ämnas undersökas \
uppsaisen. Ramsjö i nordvästra Hälsing-
land kom 3tr bli en produkt av denna
skugsutvinning, genom att bli ett av lan-

dets mest uppköpta kommun. Politiska
reaktioner i landet mot denna typ av ex-
pansion följde och lagstiftning mot upp-
köp koin å r T906. 1 samband med den-
na utveckling gick även lokalpolitiken i
samma riktning oeh fyrkväldet var ett
faktum , Samhället omformas i grunden,

vilket ska ses i ljuset av bolagens närvaro.

I grannsocknen Fä rila ser det annoilun-
da ut, vi vet på förhand att socknen inte
blir lika mycket uppköpt och dä rför har
jag jämfört utvecklingen i Ramsjö med
Fä rila for kunna se eventuella skillnader
och/eller likheter.
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Sedan rid igare ver vi
att Ramsjö blev myck-
et uppköpt 1 och *tt cn

kolverksamhet
kom till i och med att
järnvägen (Norra scam-i
banan) kom pri tio-
talet , men vi vet inte
med exakthet nä r upp-

köpen ägde rum, vil-
ka som säIde och köp-
te eller hur stora arealer,

jag har undersökt; När
skedde uppköpen, vilka
säIde éch köpte ock i vilken omfattning?
Vidare synas sedan kommunalpoliti-
ken, dä r jag bar undersökt om bola-

gens markinnehav utnyttjades av bo -

lagen i form av fyrkröster pä det bor-
gerliga lokalpolitiska planet . Här be-
slutsfattandet gått från bmdehand till
bolagshand och om så trar fallet vilka
konsekvenser kan det ha fatt? Vilka var
i sä fa fl bolagens politiska intressen?

enorm

I
Wri lairijii

r̂=
Rjiilijti* -

K.ifWie

FirJ

Beskrivning av
Ramsjö och Färila socknar

Inom vestra Hdsingliitids fögderi äro de
största s^ciginuirkerru nmrsi l änet uu: la ti-

na* L>ci gäller framför allt om Ljusdals ,

Färita, Ramsjö och Los socknar '

. .. J -

KsttMdfocg
JtmvAg
EHyutkrl

den före 1913 hörde även Kårbole kapell(Ovanstående ä r Magnus Höjers
ord frAn 1S83. De båda skogsrika socknar t i11 Hiri la och de t kommer i uppsatsen an
na , Ramsjö och Färila, ligger i nordväst-

ra Hä lsingland i Gävleborgs län och idag att K årböle kapell ät inräknat ,

tillhör de Ljusdals kommun. Ramsjö var
eget pastorat fr.o.m. s86o t.o.m , ^73, ti -
den innan tillhörde socknen Ljusdal . Ii -

enbart kallas för Färila, då underförstått

Färila beskrivs 1827 av Carl Petrer
Ström som bergigt och skogbevä jet, den
bördigaste jorden återfanns utefter Ljus-
nans dalgång, i väster om byn Hovra om-

nä mns Sandhedar som är mmdre bördi-Jarwwni ( njÖ7) - = 3 i4-
; Höjer (1S83}, s, 73.
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K:nr utav ofruktbara där endasr ta]]
växer, } ian skriver arr dessa hedar sträck-

er sig till Härjedalen , ' Ljusnan rinner ge-
nom Hä rda socken frä n nordost niotsyd-

västj Ljusnan benämns under samtiden
även som Ljnsnc älv.

'1

Även Höjer poä ngterar skillnaderna i
jordens bördighet beroende av geogra-

fiskt förhållande till vattendrag, där Ljus-

nans dalgång är betydlig: bördigare än
övriga områden. 1 Ramsjö ät det nä rhet
till sjön Herman, som ligger i södra de-

len av Ramsjö. Detta är en vik:ig faktor
dä Sj( ins S L OL i]d kanter besk rivs som börd i

gare än övriga delar av socknen.5 I övriga
delar är jorden mager och det ä t svä r: a:t

kEara försörjti ingen pä endas: åkerbruk,
som därför kombineras ined bisysslor som
ä r skogsbruksrelyretat arbete, samt lin^tt
ling. - 1- Linodling gäller främst hä ri la vars

Ström (1964) original utgåva [Si7i S. 9 L
1 Sc oricnicringskiirra p£ sidan H,
5 Höjer (iftBj) , s.74.
6 Ibid,

St: bU, Fjebnmz- 11001 }? avhandling orn
linrtifingen.s betydelse* i Bjuräkrrs soclbcri.
Höjer ( E&K 3) , s. 74.

" Höjer (1883), s. 77.
Ljusnans kontrakt s. izy.

' 1
.Se orknrcringskarca på sidan S .

ä ~ Ljusnan rinner ^enom hela FiriU sicken men
Ramsjös vairen rinner också ner j Ljusriaii vid
Ljusdal med Herman ock dess avrinningsflödc-n
som iii länk, Ljusnan finner ut i -Söderhamns
trakteiL Vid Nordberg i Ramsjö rinner vatinec

taäde sekter- och normr. I norr rinner vattnet mot
Medelpad ner i Ljungan, vid E llolinsjön, snm
slutligen rinner ur vid havet i Svartvik tillhörande
Sund&vallsdistriktiLt, De skogsbygder som hör till
denna del är förutom Nbrrberg även ^tugutjärn
och Hedsjö. Skogsmarker i Ramsjö, dc hörande
rifl NAggen, HäMsoch Stigelisen lursma ledei
anslutna till Svägan som rinner ur i Dellensjöarna i
norra Hä lsingland. EhuTningsIcjmil ML-ILAN Ljusnan
och Sviigau byggdes» så dSr fanns möjlighet att
Bulta Lill Dellairia v ja Ljusnan .

mark är mer lämpad för detta .
" Vidare

menade Höjer au ändä åkerbruk och bo-
skapskötsd skulle ses som basnäringarna
i området. Trots den magra jorde ti ansåg
han dei bättre med kombinerat jordbruk
odi skogsbruk än aci helr försörja sig pä
enban skogsbruk/ om Ramsjö skrivet
han följande:

[ . . . J socken så j$udi som hc] och hä llen skop-
och vildmark. Mindre adlade trakter finnas
omki inf; Hinnan, vid Jiv :srs. nordligaste ända
soekjenkyiLin liygtr. Jordeö - Lr häruppe n.i-
ttirligtvij mycket magtr odi jdtbfukgd öch
ftfkasttlulgCfi b tiga,'J

Aren 1869-1S88 var Axel Constantin
Tunelli kyrkoherde i Ramsjö, och när
kontraktsprosten t . . Rons var pä besök
1872 beskriver han Läget 1 Ramsjö som
svårt . Han menade atr lönen inte räck-

te cill, kostnaderna var höga på grund av
lå nga reseavstånd, skörden var
den frostskadades så ofta som tre åt av
fyra, vidare belami sig cirka insen per-

soner utöver de folkbokförda J området
som arbetade F skogen. Hatl 1Ettryckte
sm oro över att Tunelli inte skulle orka
arbeta kvar i församlingen. 11 hä ri la lig-

ger mera centralt i förhållande til) övriga
socknar både nära till ljusdal dä r tinget
låg och den närmaste staden Hudiksvall .
Vägnätet var mera om låtrande i Färila än
i Ramsjö, som låg avsides . Genom Ram-

sjö gick dock Norra stambanan vars bety-

delse inre far underskattas. Den gick via
Ljusdal och vidare mot Östersund , d .v. s.
takt genom socknen."

För skogsnäringen var liilgängeEi av
fioltllmgsbara vattenledet a och o.1- Den
var beroende av varr vattenkanalerna
slutligen rinner* det är der som ä r avgö-

&
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dan på 1820'talet. Industrialiseringen i
England med dess liberala penningpoli'
tik gav influenser i Sverige. Efterfrågan
på svenskt virke ökade Iran V ästeuropa,
i och med industrisamhällen framväxt,
samtidigt som befolkningen steg vilket
också bidrog till större behov.

Der var även rent tekniska faktorer
som gjorde det möjligt lör sågverksindu-

strin au expandera i Norrland. Den för-
sta ångsågen kom 1849 (till Hälsitigland
pa T^o-raler} och kring samma tid även
i SundsvalIsdisrriktet. Det gjorde att de
inte längre var beroetide av vattenkraf-
ten, utefter älvarna, uian tui kunde sågar-
na itableräs vid kusten. Tidigare sågades
virket vid ä lvarnas stränder och flck se-

dan flottas ner till kusten för att skeppas
ut. Detta gjorde au virket blev av säm-
re kvalitet an vad som senare blev fäHet.
Den högre kvalitén gjorde samtidigt vir-

ket mer konkurrenskraftigt.Däck menar
Kjell Haraldsson ar: a tigsågens betydelse
är överskattad; han mena.: att det vikti-
gaste var att , vid denna period utveck-
lades vattensagama som kunde säga be-
tydligt mer virke än tidigare, 1 * Vi kan i
varje fall konstatera att kapaciteten i sin
helhet steg. Samtidigt hade befolknings-
ökningen i och med den agrara revolutio-
nen gjort au arbetskraften ökade, berlo-
den 1840-^0kin ses sotn första fas om vi
talarom srorverksdrift . Det varda främst
enskilda personer som investerade och
lade grunden för de kommande aktiebo-
lagen, Han menar liksom Sällsrröm-Ny
gren att 184# års lag om aktiebolag mins-
kade enskildas risktagande och gav mer

kapital, vilker gjorde att industrin kunde
expandera ochköpaupphemman. ' 1 Nors-

rande för vilka bolag som köper upp skog
var och vilka omraden som är av intresse
för uppköparna.

Bolagsuppköpen
Tiakgrundsfötståelse
till hnlagstippkopen
forc :800 - talets mitt var norrlandssko-

gartia så gott som orörda ä den bemär-

kelsen att bolag inte förskaffat sig någ-
ra arealer.1 ' Det var omkring 1800-talets
mitt som skogsnäringen tog fart , och fle-

ra fäktorer bidrog till detta. I Norrland
fick det extra stora konsekvenser eftersom
området tidigare varii så opåverkat. Der
var c tidasi brukenärmgen utefter kuster-
na som i liten skala utnyttjat kulveden_ H

3 Ramsjö och Härila stämmer det också
bra in air det var först dä t rävaretindust-
rin koni; i tinan tycks der ha vant i stoft
sett orort ,

Gällande själva LIL vecklandet av träva-
ruindustrin 111enar Caiin Sällsrröm- Ny-

gren, i sin skrift 0111 1800-tatets sågar, att

virkesproduktionen tog fart hl-ä, eftersom
Sverige intogen alltmer gynnsam export-
politik. ' 1 ollarna på virkesexport slopades
stegvis med början 1835 och 18Ö4 var den
helt fri frän tull, Hon
den Lillr.i viktigaste faktorn var Englands
minskade importtullar, det inleddes rc-

menar dock ati

Arpi 0 <W>).i. 92 -

Arpi (1959), s. 69 och s. ?i-
" Erikssön-Trenter { 2.001 ) . s_ i.S t.

" S-iJIsiröm- Svaren l E967J, $- 7 f- ^ även Cartsson
(19709 första mg. 11961« s, 372.
Haruldssors (19S9), S- £9. ‘OsEman (1.911), 5, 3.7 dier
3&, skriver m- "Ända cilUr 1B4S {begjangmdes)
uceslucande vatrtnsågir. Carlsson ( 1:970) förord

mg. 1961, s. 371«

Ia Haraldsson (icjÄg), a. 70.,,f Arpi(1959), 3*70 ariu Sällsrrrim-Nygrcn (1967). s.Ä,
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ka virkesprodukter sjönk j vä rde dl dess
kvalité sjönk p.g.a. att de under sa lång
tid utnyttjar dessa resurser.^1 Dor blev
aven enklare k jr aktiebolag att få kapital
i och med bankväsendet.

eller helt enkelt för lire art k va av till-
delades mark från kronoskogar. 1824 be-
stämdes au varje hemman skulle bestå av
700— 2.500 tunnland och i I llikingland
upp till 1.000 tunnland L vissa socknar,
exklusive impcdiiucnter, d.v.s. mark som
ej var brukbar Avvittringen i Gävleborgs
lä n var avslutad dr 1 pcL med den-
na process kom böndertia att disponera
över jord och det i sin tur underlättade
för uppköparna.^

Bakomliggande faktorer
som möjliggjorde bolag.suppköp
Pöruisättningar som gjorde det tjaö jiigi
för bolagen ätt komma över stora arealer
av bojideskog bör nämnas : detta sam-
manhang. Avvittringsverket Kar har en
sior betydelse för att bönder kom att ä ga
stora delar av jorden. Mycket tyder ock-

så på att träva rultand la re pä si sä tt kom
över kronoskogd Det talas om den ä ldre
och den yngre awittringen. Lat oss nar
koncentrera oss pä den senare. Den in-
faller i början av rtfzo-talct, och dess syf-
te var dels ILI dra tydliga grä nser mellan
kronans mark respektive bönders, En an-
nan funktion med avvirtringsverket var
att befolka områden som var svagt be-
bodda, genom att den mark som kronan
inte hade användning av delades ut t til
intresserade nybyggare samrati hemman
som inte hade tillräckligt bördig mark

Uppköpens tre faser
Mat.s Rolén liar delat upp bolagens verk-
samhet i nortiandsom rådet i tre faser.
Den första ä r bolagens köp jav srrand rät-
ter dä r de avsåg att flotta timret. Liksom
Rolén anvä nder jag ben ä mningen bolag
för enskilda trävaruhandlare, firmor och
aktiebolag. Nästa las varmt bolagen köp-
te s.k. avverkningsrät ter ; dessa var tidsbe-
gränsade och dessutom bildade de flott-
ningsbolag. bistå fasen ä r den då bolagen
köper bondehemman, för ar:sä kfa virkes-
tillfbrseln.^ Det är den fasen jag har tit-
tat nä rmare på. Det var rum [850-ia le:
dc flosra avverkningsrärrenia tecknades ,

och när tiden för dem gått ut köpte ofta
bolagen hemmanen

Ett av de första leden i industrins ut-
veckling var, som nämnts tidigare, Hoto
oi ngslodemas utbyggnad, flottning, flott-
ningsrensnmg och underhåll reglerades
]#$ 2 för I jusnan, f öretagen gjorde ge-
mensam ansträ ngning för att bygga ut
Ljusnans flottningsled.

-" CarlsHÖtb uyyo!fiJtSia UEg- lyfir, ^ 7 I.1

' 1 Se forskj] i ngsläge, RoJAt ovan,

Aryii s. 25— }o. C > E- CJTIAN. ( lynl', s. J }{ f. Ma,rk
mm inTutHuJcs &in krcuiaji som koi ripluL Lmus; Lill

hemman LilljJe; snjdfluigdkr j^llnadM^Og,
EnijpbJunenicr|jesk.rivB .,< im: "(Vid litm^rBdsrtrig
iakmgdf art ril] injpedi nraent eller mirk utau
värde trftnfdrd:111enasT kila beig, hedar otti hölsrer
AjniE jäJanc kärr. myror o,;h miusar, som ä io i 11
jordbruk , itajpfång L- I U1 I mulbete Otjenligär, Ur;

Ordbi>k < iVfi Sventka >s|irä[;et LLtgiven av Sveiiika
AkiidemierL Band: XII t , iyj. Lund.

Carlsson ( LV>7U' ) för^a utg. ijjjfit, s. -jy-;.
Rolcn (.iy7yh s5- }7 f

" Aipi fijjg), s. 70.
* Urtersträu i. 17.

25
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Göteborgskoncern som byggde Askesm-

Sandamc-anläggJiingarna-, LjusnerWbxna
AB - cn jjiammanslagmng, bildades t886.

Ett järnhantcringsaktieboiag*
Htidiksvalla- / Iggeaunds-distriktet: AB

Iggesttnds bruk - AkrieboDg 1876, tidiga?

re mellan liten 1869-1873 Öscerbv- och
SuömbaCkavcrkeru Till AB Iggestmds-

bruk hörde Stromhacka bruk, Hedvigs-
for.s bruk och Nianfors bruk. Det var
j ärnhanteringen som var av störst bety-

delse men även sågverk byggdes, 1855 i
Friggesund och [870 i Iggcsund.

SuuAavalhdfstrikter James Duhon &
C*\ sc iiven Söder hamnsdistriktet och
Sitfrtvth AB j Svartvik.

Kort presentation av aktörerna
verksamma i nordvästra Hälsingland
Méd ranke pl flortningslederriaväljer jag
att indela intresseomöde|ia i Be olika
sektioner; Sundsvalls-, Hudiksvalls / Igge-

iunds- och SödcrhamnsdisErikt, Dessut-
om fanns enskilda uppköpare verksam-

ma i områdets
Saderhamnsdistriktet: Marma $äg-

verks AB bildades och cn ångsåg
byggdes i Klanna IBJ^ Bergvik S/igvecks
AB-konkurs 1867S Engelskt kapital sköts

[ ill och ombildades 1877 till Bergvik och
Aln AB som [888 blev Bergvik och Ala Aya
AB ett bolag som var helt cnglands-

Jominerar. Järnväg mdlkin Bergvik och
Söderhamn, 1861 , James Dickson & Co -

Uppköpen 1 Ramsjö ock härila
Tabell 4:1. Bolagstippköp i Ramsjö socken 1876 - cirka 1930.
Kronologisk följd efter lagfartsår

Ar:Anil iild av tol.S äljerE Kö-par?

J. M. iVeg.neha
T Atfö£&eliri
T. M. Wegnelin
~ M, IVpQn-fiVji j

t M. v\fegne!ir>
r. M. Wegnetag
T. M Wegnefbri
Lar.tbr. C. Sundfcsll

T. W. LVegnehn
T. M. Vfegnekn
T. M. Wegneiin
7 WikströmSidsjö
V. WKsfröm i Sfåjö
V lUfifcSinöm I Sidijä
V. Wikström > Sidsjö
Ppr Bigfridswn
:i :n i.:i H. Grtlmytöl
Per Persson
T M. W$gfT$f)r\
Old1 Rcrssan
Uno Uim

Bergvik .rrt.iv. AS
Bergvik aov. AB
Bergvik Ttäv. AB
Be.rgvk Trav. AB
Bergvik Trav. AB
3e<gv\k Trijv AB
•tfergi/iA1 iriiv. AB
fjtiönribacka Eiukta
Bergvik Trav AB
Bergvik Trav AB
Bergvik. Trav A£
Bergvik Träv. AB
Bergvik Träv. AB
QrXakcns. A'1L:JS. AB
Ortvikcoa /l/igs. 4Ö
Orfvrlterfs Artgs. AB
Orrviken\ År ;g$. AB
C O. Widmark
Bergvik £ Ala AB
Warmtj Angfiå5$ AU
MamKj Angaögs AB
Bergvik S Ala AB
Morrnn AngtåtyS AS

3cres,/3ore5.
3ares,/3öres
3öres. /3öres
2öres./26KS
Säroa /Iöres.
Aö. 3pgl./ l löres.
3orei /3örez
2ör?5. /2ör^5öfé/5*®S-

2öres./2öres.
2öres./2öres -
2öres./ 2ones
3öres./.3ares.

lö. !2pgt./2öre5.
lö J2pgl /2t>rey
2ö. BpgT./30fei .
I8pg)./ töres
Tö iGpgl /7577^fefänbergsvaältn 'i.Öog. IS78
2O.1 IPBI /4O.22PSI
3äre$./3ft$$.

2ö\cs>./ 2öres.
2ores./2öre5.

1876
1876
1876

Gettätefr- 1
Gefltrjto 1-7
Ce&öten-5
Getkotan A
Getköien -5
Gödo- 1
h'{j^i:omrirH-7
rjiigj,eri 4
Romsiö-9
Ramsjö- IQ
Ramsjö- r 1
TaHnås-3
Tfolitiörr - J
Hadsje-5
Hed^ö- B
Väater Hedqo- I
l/öster Hedsju-2
Ramsjö i
Sund-fl
vés-i
f !otmsveden-l
H-jskan5näT -3
iVarffj^-7

13 /6
1376
1876
1875
1 B7B
1876
1875
1875
1875
1876
1877
1877
1377
1877
lH7a

1S79
r880
ieao

Se JuiniinstiJi cabdl 4:1.
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Norrtierg-3
Nörfbery -5
Sund - 3
VSSHT
\Sj5rl
Bäver Ijäu - 1
Enåsen-2
Enäsen-2
Ckfa-l

C E. Wa lerberg
tiffö Uiir \

Per Olsson
Per Eriksson I (Låda
Per Enksson i Gåda
Olof Johansson
Per Persson
Jones Persson
^er Johansson i
Vattuvalla
Per Johansson i
Vsttuva -la
P rik Nifesons <onk.
Kronan
Kronan
Enk Perssan Strid
La^S Mårtensson
Lars Olsson
Kronan
Kranan
Jcnas Hammarström
Olof Jonssor
Olof Johanssor
Pr;r Olsson Högdins
konkmsbo
Kerstm Glsdotter
Johan Eriksson/
Jonas Brostrom
ri k Per^sor i Gvanftfir Bergvik Ä. Ala AB

Bergvik S Ala AB
L. Prilz i St-öde

T. M. Wegneltfi, silde ni M,vina
Marrpa nngsägs AB
Manma Ångsåg;AR
Bergvik £ Ala- AS
Bergvik 4 Ala AE
L Behiling H. Oo
Bergvik & Ala AR
Borgvik il Ala AH
Bergvik il Ala AB

löres./?Öres.
2fires./2öres_
2ö.l0psl /4ö.20pgl
2ÖrS$l./4ö.22pgl.
Ilpgl/4ö.22pgl.
aiugL
3önes./ 3c I2pgl
! 2pgl /3ö.l2pgi
WLQpfiJ /11öres

1880
I8B0
1830
1380
ieao
1832
1832
1832
1882

Hjarträs-i Bergvik il Ala AB 10tes./l6res 1882

I loskar hrias-f?

HäfkSs-1
Häilås-2
Naggen-6
Ramsjö-?
Ramsjö- 6
Stagetås-!
Stvgelås-2
Stuguijärn-l
stuguljärn-?
5unjjp4
Sund b

Bergvik & Ala AB
Strömhocka ffnrted
Sfltinifidöto finik'iä
AB Iggesunds brun,
Bergvik & Ala AB
Bergvik S Ala AB
SrrvirrjLir.iL.ra &ruksa,
Sfrdjniöctd Bruksö,
j. Dickson a Co
J. Dickson & Co
L Sehiling 3 Co
L. Sehiling 3 Co

iöres./ .3&rts.
2ö I2pgl. /2C . l '2pg!.
2a. Upgi /20. J2pgl.
2öres./2öres.
2ö.22pgl./2ö.22pgl.
2o.l5pgL/feti_16pgl.
2ö. l2pgf . /2Ö . S2pg ).
2ö. l2pgl. /2ö.!2pg>.
3öres./3ores
3cres./3öres
4ö.3pg1,/4c 3pgk
Iö 9pgl./I6 9pgl.

183?
1382
1332
1682
I 63?
IBB2
1SS2
i832
1332
1332
1332
1332

Sond-7
töken-2

Bergvik & AU AB
LjuSne - VoxnA AB

iöres./20res.
3ores./3ores.

183?
1332

Gitta- 1
Gåda-3
Hedsjö-l

5W3pgl./Tt(Hies.
5ö.I2pgl./5ö.l 2pgl.
2Ö.21 3/SpgJ,/ 7cres.

3ö.l2pgl./Tores.
16 4/5pgl /Töres.
13 l/5pgl./3 ö t 2pgl

1383
Erik Persson 1833
Lars, Anders och
Jonas Hedin
Margareta Lersdotter
Christina FeTsdöttsr
Anders, Jonas och
La is Hedin
P. A. Gustafsson
Margareta Larsbottei
Christina Persdotter
P. .Moberg
Per Olsson
Olof Jonsson
AnCers Olsson
T. ,w VVégneSn
Uno Vlin
L M tlfe^rie/iin
T. .'If. WagapSin
Oot Efsson
Olof Ersson
Per Jon$50iJ
Mårten Andersson
Per Olofsson
Signid, Brita Och
Karm -ersdotter
Per Jonsson
Olof Jonsons- kork.
Olof Jonssons konk.
Johan Lil,endai
Per Andersson
E- ik L indsHÖtn

1093

Hedsjo-1
Hedsjö-1
Hedsjö-2

J Dickson 3 Co
J. Dickson 3 Co
L. Prinz i Stöde

1383
1 B8 j
1383

Hedsfé-2
Hedsfö-2
Hedsjö-?
Sund-2
5und-3
Ramsjö-1
Ramsjö- 5
Ö'dS&'T- J
Ftodrrtyfu- l
Kroknäs 3
Nyba-2
Hedsjö- 1
Hndsjö-2
Sund-ö
Nybo-l
Huskar,;näs-4
Sund-7

I.. Prinz i Stöde
J. Dickson 3 Co
j. Dickson 3 Oo
Bergvik & Ala AB
Marma Angsä^s AB
Öeigvik 3 Ai=i AR
Bergvik 3 Ala AB
öemvfiis Trävara AS
Bergvik 3 Afci AB
Bergvik Träv. AS
Bergvik Trav. A3
Ortvikens Ang; A$
OM vikens Angs AR
Marma Angsågs AB
Bergvik il Ala AB
Bergvik 3 Ala AH
Marma Ang&ägs AB

Bergvik 3 Ala Nya
Bergvik 3 Ala Nya
Bergvik 3 Ala Nya
Marma Angsigs AB
BERGVIK 3 Ala Nya
sak Igglund Valla

3 3/5pg!./3ö.l ?p3i
2lpgl./iö.l2pgl.
4 l/5pgl. /3ö,12pgl.
2d.?pgl./2ö.2nsl
2d.hJ7?pgl./4ö.78[ jg..
lö.öpgl./iöres.
2ö 22pgl/2o.22pgi.
m.12pgf /3ö.12p<.ji
?önes./2tires

2im./3ö.iPpgl.
2Ö.18 l/5pgl./7ör^s.
16 4/5pgl./3£kt2pglr
3ö.l2pgi./3ö.l?pgl
4Öres./4ores.
1t>res./2cwes.
IBpgl./2ön:s.

1383
1383
I3B3
1333
1863
1384
18Ö4
J Ö&5
1885
1885
1885
1386
1836
1386
1837
S 883
!B38

Huskanhn/is-6
Ramsjö- 1
8und- 4
Sund-7
Tallnas-2
Viken- 1

7 öres /lores
lö.löpgl./Jöres.
Lgh r Moasla#
6pgl./2ores.
?ttr^s,/3ore5
15.12pg-./3öteS.

! 889
! B89
1889
IB3H
1389
1339



Marma Angsågs AB
Bergvik & Ala Nya
MarrTiij Ångsågs AB
Marma Ångs^gs AB
Marma Ångsägs AB

Ankan Ingrid Persdotter J A. Enhörning Träv, AB
lönas Jonsson
Wilhelm Gränstedi
Erik Bogren
Ä. Ingrid Per d̂olt&r
Änders Perssons
konkursbo
Per Persson
Erik Larsson

2öres /2öres
5Ö.8pst/Sö-8pgL
52pg1./4ö.Bpg|.
22pgl./4o Sp^.
\ $pp) /3ö.l2pg
l 7|igl. /2ÖfEV
1Ttunnl.llkappl
iä.fljpgL/ jflWBpgl
Lgh 24r040v.f&t
l2pgL/2Dre5 .

3orei./3cres.

TdlMs-l
Ramsjö- 8
rinneby 1
Finneby-l
Finnpby-7
HeJsjö-6
Sund B
Ramsjö-7
Holrrsveden-i
Hedsjö- 5
Norrberg- !

Lars Andersson
Lars Eriksson
Per Olsson
Jonas Olsson
Eivare Andersson

S 890
1BS1
1892
1892
1897
1892

Bergvik 8 ALi Nyn
Bérgvtfc 8 Aid Nyd
Skogens Kclaktieb.
J . A Enhörnings T>äv_ AB
Trävarubolaget Svartvik

1392
1893
1894
1896
1896

Bergvik 4 rträ Nya
Bergvik 8, Als Nya

Miirnit'! ÄriyS^y-S AB

2Ö.6p3l. /3 Öres
3Ö. med I.nd<v:liig
nv dvstytkad gh/Iöros
Lgh om t 9tunnl.24,4
kappl avstyckat frän
hemmanel,
ttj.l7pgl /Jöres.
lRpgl. msd undantag
av ji och mtllanskog/3öres.
Lgh. mdsv. Ii 4/ IOpgl. 1902
Lgh om 26r2327har.
2 skogswflen om totalt 1906
84J547har.
irireu ..'löre-;

Huskarwnas-J
H!jsk:]nSläS-2

1897
1897

Sund-3 . ars Widlind 1899

Enk Lindström
Per Persson

Uusne -Voxra A&
Bergvik a Ais Nya

Manna Åvigs^gs AB
Bergvik £ A;H Nya
Bergvik £ A' a Nya

Vifcen-1
Hyskansnas-1

1890
1902

Sund-3
Nybo-2
Huskansnas-3

0: C>f Jonsson
Jon Jonsson
Ankan Märta Nordin
sami Rar S Johan Njprdin
Roi & Jonas Noidh Bergvik & AJa Nya

190 /

Tal nä;-2 1908

Anm: t benittlrlillgsn boLagsuppköp riknu aven tnskJJda uppköpare, i J.v Fnll Lm <snit-s ha bedrivit LII

komniLT.tiell vcrMamhct i fräga Onl ikog.,

Kalla: FU.A- rnskrivnin^domairn i Vistta HälsLrtglirijds doinsag^ urkiv ] agfirrzbhckcT.
Cl gb wl; t- f /blid i rfi ?.

lag.-" Att säljarna inte säl[er hela hemman
heltöver inte betyda att de inte sålde hela
deras innehav, utan det kan även vara
sa att hcmmahktjrvmng [[gt rum mellan
syskon o.s.v.Det som är intressant förun-
dersökningen ar dock art se vilkasom sål-
de och när, för att sedan jämföra deL med
kommunalstämmans protokoll, som ger
en bild av de lokalpolidikt aktiva.1" En
försäljningstopp sker i början av iSSo-

talet. Försäljningen fortlöpet sedan kon-
SLant fram till 1907. Det är tydligt att

försäljningen avstannade helc efter 1906
års förbudslagstiftning mot uppköp av
hela bondehemman.Jl Betvdelsen av la-

j

gen kan dock anses sekundär 1 Ramsjö-
fäILet,di socknen var i -sron sett helr upp-

f tabell 4a presenterar jag samtliga
uppköp som gjorts av bolag från bönder,
Dessutom i kursivstil uppköp från andra
än bönder; de har tagits med for ait ge en
enhetlig bild av vilka hemman som köp-
tes upp m.rn. Uppköp mellan bolag har
valts ait inte redovisas då det ligger utan-
för uppsatsens ram,- 4 Det första bolags-
köpen sker tHyS da Per Sigfridsson* Jonas
Ciönvall och Per Persson sä ljer sina hem -

man eller delar av hemman till olika bo-
-h E granlkriingcn ;LV lagfansböcktf^a gir

hvilagfusäoner tydligt art se även mär ett bolag byter
ägare dier oinkongruens exempelvis: Bergvik och
Ak AB bildar Bergvik oek Ala Nya AB 18:88,

» Tabell*1.
1,1 HramföT alllc diagfam 4:1 och 4J1.
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k öpt d ä den kom. Vissa utnyttjade troli-
gen der ta och passade på atc sä lja strax
före och ktmde pä sä vis pressa upp för-
säljningspriset,^ Der ä r frä mst i livar na
kring sjön I iennan dä r vi hitrar de per-
soner som tflte säljer, runt sjön ligger by-

Gäda» Huskasnäs, Tallnäs, $undt
Ramsjö kvrkby och Nybo samt Finneby
vid Finnebysjon . År 1900 fanns i socknen
toiak bara nio hemmansägare/-' Tiö byar
med LVpisk skogsprägel kan bl.a. Get kö-
leni Hedsjö, Naggen. Iinåsen och Norr-
berg räknas, och dessa blev helt tippköp-

dec ä r därför orimligeau presentera resul-
tatet i tabellform. I lagf ä rtsböckerna i Fä-
rdas fall ; ir det svå rt: att avgöra hur myck-
et mark som saIdes då det ofta stå r att
bonden sålde t .ex. utskogeti till hemma-
net eller etf skogsskifte. Det som framgå r
ä r acr bonden sålde men inte hur myck-

et, därför kan bonden ha så k en del av
artta

skogen och behållit resten ior eget bruk .
Förutsättningarna för Uppköp i Hä ri la var
;tv annan natur ä n i föreliggande socken .
Syskon ägde delar av hemmanet vilket
givetvis försvårade för bolagens uppköp-
sa mbirioner. Det var inte möjligt an som
i Ramsjö köpa hela hemman. Lagfarter
var tvungna att tecknas ined Elera par-
ter, vilket försvå rade. Dessutom var jord-
bruksmarkens andd större på vissa delar
dä r Ljusnans dalgång ä r främsta sktllna-

ta.

E Fä r i la ä r uppköpen svå rare att kart-
lägga på samma sätt som gjorts för Ram-
sjö ovan . Där hade hemmansklyv ningen
gåer lä ngre, och det ä r betydligt flera sä l-
jare; socknen i sig själv ä r också stö rre och

den socknarna mellan , Skillnaden i sig ä r
ett intressant resultat. Även i Fä t i ia upp-
hör uppköpen 1907 som följd av lagstift-
ningen/* För att se hur ägandef örhå ilan
det ser ut mellan dessa socknar har jag i
st ä llet valr änsc till raserimgslängder över
dessa socknar.

1: Er po Ii risk debatt uppstod l- i ing botagsu^ptiipeti
under senare delen av IÄDO-rajct„ Der kom JTI

kaLLas Norrlandsfrågan, dar der debanerades för
oeh emot förbud att bolagsuppköp3 och deras
argument för en lagsrifVning var i försra hnmj an
bönderna försvagades i och ined AU de sålde sin
mark d,v.s. deras framtida försörjning. Andra
argumcnr för förbud var art marken ansågs tas
bättre Otilhänd av bönder än bolag, oeh de yrkade
på atr det rcsursmiisfijgr serr var bä rrre- au odla
upp mark än atc: utnyttja skogenu baggbcileii var
också något som talade mot bolagen. De som
var emot ett törbud atc som huvudargument an
bolagen hade bättre möjlighet art sköta skogen
även lö r i rartitid-en; de hade mera kapital och
investerade för framtidens dessurom kunde de
mera om skogsvärd än den enskilde bonden. Detta
ledde tiU en lag tftyfi som innebar atc bolagen
kunde köpa skogen men inte inägor, (901 nlkuties
norrlandskurnmitten vars uppgift var att skriva en
beredning, som var färdig 1904. År iggtf kom en
förbudslagsisfmhig, vilken förbjöd bolagsuppköp
av hemman i Norrland och delar av Kopparbergs
Lin,
f örsä ljningen som redovisas i tabell 4;], igoB säljer
Per och Jonas Nordin i Tallnäs No; 1,

Vid början av undersökningsperioden
är Fä nia helt oberön av holagsuppköp, i
Ramsjö dä remot syns dci att processen
satt igå ng.J1 Kallmaterialet visar att dei

" Hcmmiinsrtgafertit w: i Fimifby; P« OJwuii
född 185:5, Jonas Olsson f, C8|> J och Jon Jonsson F.
1B31; för Gåda;Johan Nordin; Hudtasnäs; Olof
Persson f. 1860 och Matts Olsson Sjöblom f . 1ÄG1;
Nybo: Jon Jonsson f_ iSift ; Ramsjö kyrkbj" Margra
Pettersson f. 1B47 och slutligen Etik Mårtensson f.
aBji i Sund. Kiitta: ARKJON. http;//wwr.arkion.
St, se sökväg i Î Ulförtr den II îpr 2005,

M Baserat på äitnmanställning av lagfartsböcker, i
författarens ägo.
Förkl.1ri ng till dcrca är bl . a. awin r 1 ngen av
kponoskogsfa se kapitel ] ,i.
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Diagrmn 4:1. Andel av totala taxeringsvärdet över fast egendom , avseende jord -

bruksfastighet, innehav av bolag. Åren ] 86o> 1890 och 1907. Färila och Ramsjö sock-

nar, Angivet i procent.

Källa: RA.LäniräJscnskaper.Gävleborg Lärt,Tucrlngslangd iS(SjJ4,1890:13 och 1307:14,

gesund Bruk och Svartvik AB. Detta får
givetvis konsekvenser för samhället och
utvecklingen ilokalpolitiken kommer att
undersökas i följande kapitel.

är kronoskogar som kommit i bohgshäli-

der.30 Det är här lämpligt att anta au en
stot del av denna andel ät av~virtradkronö-
jörd som bolag kommit över i under den
yngre avvit tringen. Det är här inre fräga
oni skogsom gått från bondehaud tillbo-

lägshand otan obebodd mark, E jämförd-
se med Mats Rolén.s undersökning drar
jag slutsatsen att det troligen var avlägset
liggande marker olämpliga för jordbruk.
Ramsjös ägofördelning är anmärknutgs-
värdf över 90% av socknen ägs, när pro-
cessen kan anses utspelad, av bolag. De
största ägarna är Bergvik & Ala Nya AB
som följs av Marma Sågverks AB, AB Ig-

Lokalpolitisk utveckling
BoUgens rösträtt
i kommimerna 1861-1909

ÅJISéIkom kommunaJareformen och
den innebar kommunalstämmans bil-
dande där kommunen skildes från kyr-
kan, Detta innebar att fler fick rösträtt;
det var inte längre enbart tmmai. d.v.s.
jordägande som läg till grunden för rös-
ten, Nu fick även inkomsttagare som be-
talade kommunalskatt, bevillning, röst-
rätt, Även atrendatorer som Lidigare inte
[ått rösta fick rösträtt baserad på den ar-
renderade marken. När det gällde ford-

' HLA. Inakiivflingsdomarens i Vsisira
HäUindands domsaga arkiv. LigfärcstKkkcr.
Cl nb vol: r-^bl.id 3— itk>o eller
sammanställning i fckfcimirens ägo.
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bruk5fastighet räknades ut i förh å llande
tilJ mantal, så det blev ingen .skillnad för
den jordägande bonden i verkligheten.
Röster uttrycktes i fyrkar, som de: kalla-
des. Pri ne i pen var den atr en mantal gav
fOQ fyrkar, en promille av taxertngsvä rdet
basera:på ett medeknantal. T och med la-
gen fick bolagen rösrrä rt , vilket dc även
hade haft tidigare 1 det att de: inte stod
att så inte var faller Bolagen kunde vä lja
att fördela si o rösträtt på flera eller art en
representant talade för bolagers hela rös-
tinnehav,-1 Ä ndringar i lagen angående
rösträtt skedde 1863, 1868 och 1869, det
som är aktuellt i detta sammanhang ä r
det lagändring som gav jordbruksfastig-
hetsägarn A dubbla fyrkan ra let, vilken in-
fördes ifidg.30 Ar 1900 reformerades röst-
rä ttssystemet , en begrä nsning infördes ,

Ingen kunde nti rösta för mer än yooo
fyrkar, tidigare fanns ingei tak, Lagen
hade t främsta hand inverkan pä bola-
gens röstagande, dä deL var de som satt
pa de stora fyrkralen.'59

I Gävleborgs l ä n fick bolagsrösterna

enormt genomslag, MeUquist påpekat
detta , hä r i fallet Södcrala i södra Hä l-
singland:

[ länet fanns för överigr mycket gott om
srorrtjsiä^arc, hade skogsägare, skogsiiidusi-
rier och jä rnbruk .'111

Torkel Jansson undersöker ökningen
av fyrken i Ramsjö, ” landets mest bo-
lagsuppköpta’ socken” söm Kan skriver.
Ar 187T var totala fyrken 97, å r 189a hade
dc ökat till lyo och å r [904 så m å nga som
17.421, Detta ä r helt bokgens förtjä nst,

värdetingen av skog steg kraftigt och bo-
lagen kom att sitta pä ett ston a mal fyrk,
kallas ” bokgsvälde”.

Bolagens inflytande fick ett abrupt slut
d ä den 40 gradiga skalan infördes 1909.
Undersökningen nedan följer utveckling-
en under dessa ar och föresätter fram till
19 IT då 1909 å rs 40-gradiga skala borde
ha gett genomslag , ’1

Bolagens makt i kommunalpolitiken
Kommunalstämmans protokoll har sy-

nats för att se hur stort genomslag bola-
gens nä rvaro i socknarna fick i den bor-
gerliga kommunalpolitiken , 1 vilken ut-
sträckning bolagen valde att utnyttja sitt
fyrktal, byrkta Islä ngderna för socknarna
finns inte lä ngre att tillgå , utan resulra-
cei baseras I frä msta hand på föreliggande
ondersökningsdel som visar att bolagens
dominans i Ramsjö ä r mycket stor, men
i FäfUa ä r faller annorlunda då bolagens
innehav av taxeringsvä rdet är betydligt
mindrcT Vidare vill jag se om inflytä n-
der för de bönder som valde att sälja res-
pektive avstod förändrats.

KommLtmaJnätnnJei 1 / fat t [gvi rt\sstyTcl
sen i Ramsjö och Fä rila har ordnats in
i diagram j: r och 5:2. För att få en in-
blick i var beslutsfät taodet låg, har der
vant nödvä ndigt att se frå n å r rill å r vilka

l änders störsra rösiägarc i en kommun år
1 H91 finns i Gävleborgs län, nämligen Ljus-
nc-Wnxna AK i Södern la med 48 , 114 fyrkar
linr skogsirinchaT oth slgvcrksdtifi. 1 samma
kommur och isroma bransch fanns samma
ä r ivå andra fyrkjitLir, Bergvik nch Ala Nya
AB och Svwmks AB niLid r«p, 14.0^5 ,

Mfiliquiit 11474}, s. 4 J samr SL f . Jansson U y R j ) , ss.
117 f.

" MdlquiÄ (1374}, i. ttj.
Mflllqiiist (1.974b sa. 1)0 f,

MdJquist (1374) , s. 136.

JurtHiam. ( 1 -387). ss. 144 f.
1J S* Tabell 4:r.

50



Diagram 5:1: Kommunalnä mnden /Fat tigvårdsstyrelsen t Ra in sjö kommun, 1K63
iy 11. Samtliga valda angivet i procent.

KälL; HLA, Runiijfl kyrkoarkiv - KJ: J , t o r äreci (Sf / tf - 1 - jK , Rjrmjrt kommun , Komniunalsiämilljn

Ptoiokoll; AI : i vol i uch 2, ftk äreii 1876— 1311. KfimmurLaJsiämmany protokoll för riden, 1865-1X76 finns I
kyrkoarkivet , eftersom der é* ihapbundet med sockenstämmans protokoll . Av den volymen är det dock endast
ett fåtal sockensiämniaprutukoll .

kovärdacfia inte allrför sä llan var vanliga
bönder, jag liar ända valt att placera in
dem i denna grupp da jag anser det vafa

en fördel att skilja dem ä t trän vanliga
bönder,0 de rörde sig trots allt i kyrkans
kretsar och bör därför ha tagit intryck av
detta. I gruppen amédatorer räknas även
landbönder och brukare, som även de ar-
renderade jonlen, d.v.s, de var inte ägare
l ):i fallet var att a rre»datorer na arrende-
rade av ett bolag så var dc indirekt bero-
ende av art göra bolagen tillags; de vsir

inte tvingade atr rösta i bolagens favör,
men bolagen hade hä r en möjlighet att
påverka deras rösLer, om de inte gjorde
soni bolaget önskade kunde de mista sitt

som valdes in i nämnden. I båda sock-
nama var nämnden och farrigvå rdsstv-
relsen den samma. Syftet är att se hur
uppköpen av lorden har påverkat förhå l-
landena i det beslutsfattande organet som
nämnden var. lin indelning av de invalda
m ä nnen har gjorts. Bolagen representeras
av inspektörer, skogvaktare och k ronojä-
gare, som representerade bolagens intres-
sera bönderltarpare innefattar förutom
de nämnda även hemmansägare, hand-

landen , kyrkans män ä r kyrkoherdar och
kyr kovä rdar; att ha i å tanke ar att kyr-

1 i sammanscalUningav samtliga v-j] j kommunal-
stärmiun förekommer aci bdde nämndemän,

bönder oth lOtpanc senare blir kyrkovärdar.
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arrendet Det har inre funnits något jsätt
att kolla upp detra, riten der tycks högst
rroligt och der hör has i åtanke. Mell-
[ jLiisr skriver art det Förekom att godsäga-
re påverkade sina afrendatorers röstande,

vilket ger stöd ät denna ranke . 1-1 Nämn-

demännen utgör åven de en egen grupp,

eftersom dc hade hög aktning bland lie -
folkningen och hade det goLt stä llt . hade
redan innan mycket att säga ri 11 om i byg-

den.

genomgången av protokollen att nå r det
varit Iragan om t.ex . inspektörer, kyrko-

herdar, nämndemän m . fl . då har titlarna
redovisats. Der är dä rför rimligt att anta
att dä det inte tanOS behov att skriva om
någon var torpare dier bonde inte sätta ut
en sådan sak , då det ansågs helt sjä lvklart
for dem i deras miljö. Dels i Ramsjö dä r
tidigare undersökningsdel visat an bola-

gen kom att äga i stort setc hda socknen
och i Färila dä r många bönder valde att

inte sä lja eller endast sålde en del av sina
skogsmarker,

' l änken bakom detta är att

se på två socknar med olika ut veck lig för
att på det viset kunna avgöra eventuella
skillnader och vilken betydelse de kom
ati få .

Diagrammet över Ramsjös kommu-

nalnä mnd ger en tydlig bild av den dras-
tiska förändring söm skedde då skogen
så ldes. På i #6o- till iJfJfo -ralet präglar det
en typisk agrarbaserad samhällsstruktur
i Norrland . En siark bondeklass med hög
aktning i bygden. I och med atr förutsätt-
ningarna förändras, fr.o.m. tidigt 18So-
tal. vä xer handlarnis inflytande helt na-

F

turligt då konsumtionen ökade i sam -

band med jordbrukets utvecklig till ett
mark nadsbaserat sådant . Bolagens repre -

sentanter visar sig först 1890, vilket kan
tyckas märkligt dä bygden var tämligen
uppköpt även före . Inspektörerna hade
stä ndigt cirkulerat i kommunalstäm-

man. men antalet skogvaktare ökade vid
den här tiden . Vidare bör nog förkla-
ringar sökas t kon I likter som uppstod i
samband med utbyggnad av kommuni-

kationer.41'' Den ä ndrade lagstiftningen
som kom år rpoo, med ma yta k på fvr-

ken hade Enie någon effekt , Representau-

Slutligen gruppen övrigaäf idels dc som
i protokollen inte har angivits någon titel ,

det är i denna undersökning orimligt att

undersöka dem vidare i detalj; det skulle
gå genom att i husförhörslängder förvar
je å r gå in på person för person för att få
deras titel . Vidare redovisas olika yrkes-

grupper i denna del som skollärare , mjöl-
narc men även yrkesmilitärer som fan-

junkare. Denna dd av övriga, l åt oss kalla
den f ör den grå massan, ä r inte det mest
önskvä rda , men hå r anser jag au den vik-
tigasrc uppgiften ä r trots allt au urskilja
bolagens makt och se om bondens makt
reduceras, vilket diagrammen gör, och
därför anser jag da rimligt att ha det-
ta upplägg. För Färila är gruppen övriga
stor, det kan i främsta fall förklaras med
att det i protokollen varit sä att, beroen-

de på vem som skrivit dessa , så är titlar -
na utel ämnade i de flesta fall , dock svns i

1 Det är väldige fä LindbbniJur, mindre ä n cn
hdiidiuJJ. Brukare blir allt vanligare i början av
r9oo-!akn, t-tcer&u-m bolagen ägde SEXHTC delen
av jurden dä, kan vi anse arr indelningen äi
rcprescniarlv.. Självklart kan iilgmi rnstaka brukare
surrir pjj icke Ixdagsajjd. jord , men min bedömning
är att det. ä r ett vreercr facaJ.
\1dJquist (19-74)1s. 110.

" Se kap. 5:}-
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Diagram JVJ; Korn muna I nämnden / hat tigvdrdsstyrdsen i Härila kotnmtin, iS6 -̂191^Samtliga valda angivet i procent.

Källa: LjK. Ksimmunalsiämmiin PtoptknEE i Färila. Al: 1-5.

terna snarare ökade än minskade. Tydli-
gare ä r dock 1909 å rs införsel av den 40-
gradiga skaJan.

I Far ila ä r grupperna bÖöder/törpare
och övriga klafr dominerande. De fa bo-

lag som diagrammet visar kan ses så gott
50m obefintlig i jä mf örelse med Ramsjö.
Intressant att notera ä r atr jordbruka T-
gruppens (itukring ar klart tydligare lör
perioden i minen av iSSo-talei da inspek-

törer och skogvaktare f örekommer. Det
kao vara eti tecken pä att bönderna kä n-
de ett starkare behov au hålla samman
gruppen eller skilja den frä n bolagmä n-
nen. £11 annan viktig iakttagelse är au är-
rendatorer överhuvudtaget inte existerar i
Fä riLä. Jämförande de båda diagrammen

så blir inflytandet av uppköpen i Ramsjö
mycket tydlig,

Ramsjös kommunala organisations
sammansättning i fråga om ortens skö-
tande visar ytterligare bevis för undermi-

nering av bondklassen, här till f ö rmå n för
arrendaiorcrna , Axrendatoremå som gi-
vetvis skal i ses SOITI en följd av Uppköpta
hemman. Det ä r inte fråga om bolagens
anvä ndande av fyrkar i det hä r samman-
hanget utan mer en förtroendefråga Oth
sä kerligen i många få ll den som hade till
över Lil l dessa uppdrag. .Sexmä n utsågs
i huskorhören varje höst för kommande
å ret. En represen ta nr frå n varje rote, det
var ett slag uppsynmgsmä n och kom-
muiiikjtioilsbä rare, stämmans förlängda
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Diagram 5:3, Invalda i kommunalstämmans återkommande kommittéer, btredjiing-

å r m.m, Samtliga* förutom kommunalnämndifatiigvårdstyrehe och elektorer, angitmg i
procent.

Källa:. HLA, Ramsjö kyrkoarkiv, Kommunalstä mmans protokoll* KL r. LjK. Kommunalstämma Protokoll,.
Ramsjö, Al ; c .

arm. Hland dessa hittar vi personer frå n
samrliga grupper/1 Det å r ju logiski af t
utse någon folk litar på och k ä nner fot-

troende för.

Konflikter i stämman
Nä r kommtmalstyiper reibr metades 1863
kan vi tydligt se att de föttroendeva Ida i
Ramsjös nämnd till största delen bestod
av bönder. Det ä r vid 1890-talet som bo -
lagens representanter började att visa sig i
den politiska sfären som sittande 1 nä mn-
den, Utvecklingen av : 'bolagsgubbai, :’ tar

sedan enorma proportioner och har sin
höjdpunkt 1906-1907. Detta kan ses i
ljuset av den pågående debatten den re-
dan nämnda s.k. norrlandsfrågaa. Den
debatten började pä 1890-talet och slu-
tade med lagstitt ningen mot holagsupp-
köpen I9P6J som visade effekt efter 1907,

lydligt minskade bolagets representanter
i bygdefi. Hett uppenbart dä det inte lä ng-

re fanns några vinstintressen i fråga om
uppköp i socknen. Studien av kommu-
naIstå mmoprotokollen visar att skogsid-
karna utnyttjar sina fullmakter da det är
fråga om resursmäss i ga angelägen heter.1 Sammanställning av val finns i författ&tttfts ägo.
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att då det icku kunde bestridas, att kommu-

nikationcn utgöra ett väsendeligt Iil:svi!kor (nr
ortens utveckling och förkovran i allmänhcc
cseh vår ort i synnerhet , det vore undcrligi,
att Bergviks Bolag skulle vilja motsätta sig
ifrågavarande väganläggning. Samma Bolag
hade iörhindrac kommunen ati fä väg iill Yt-
terhögdal derigenom art Bolaget försummar
atc sanda sirt ombud i räcr rid rill kommu»

nalscämman der* hvarigenom ifrågasatta väg
häriträn till Högdal gåre om intet, och mer
vilka Bolaget genom ari sända sirt ombud i
rätt tid hindra älven denna frågas lyckliga ut-

tv.].*

Det vanligaste är anläggande av vägar,
da det vai fråga om art bolager] skulle
upplåta skog till vägutsrakning och gäl-
lande underhåll. Bolagen utnyttjade möj-
ligheten att via representant med full-
makt närvara vit] stämman och då föra
bolagets talan. Enligt stämmans pmto-
koll den z j maj 1885 visar tydligt hur lo-

kalbefolkningen utövade motstånd mot

dessa representanten i det nämnda fallet
gället det en Igengor Reigqvists som för
Bergvik och Alas talån. Det framkom-

mer tydligt att stämman försökt ogil-
ligförklara, inte Bergviks fullmakt utan

Bergqvist rä tt att tala för bolaget, då han
hade lämnat över fultmakten till cn A .

Lindberg-411 J det här fallet gällde de c en
väg mellan Mellansjö sta t itMl vid norna
stambanan och kyrkan i Hassela socken.
Det framgår att vägen i främsta fall gyn-
nade befolkningen. Vägbygget kom att
dra LIL på [iden och det .är en fråga som
kom diskuteras en lång tid framåt. Det
var efterkrigstidens befolkning som
se dess förverkligande, alltså långt efter
air dessa män bråkat i sakfrågan. Det är
även andra vägbyggen som diskuteras liv-

ligt, nämnas kan väg från Ramsjö till Yt-
terhögdal. En väg som än itlag inte finns
att skåda.Ikommunalstämman, den 23
december 1884, ratade kyrkoherde A . C.
' lunelli .som ordförande. Bolagens repre
sentanter var närvarande och det gällde
Irågan om väg tili Hassela hån Mellan-

sjö station.

Här kan vi teett tydligt exempel på hur
bolagens inflytande påverkat även dagens
människors vardag som i dag för ta vägen
via härik lör att komma till grannsock-
nen, Givetvis var vägfrågorna av fctor be-
tydelse för människorna i dåtidens Ram-
sjö. Det var långa sträckor aLI förflytta
sig, då Ramsjö ligger avsides. Områdets
kuperade landskap med 5vårframkom!ig
skog gjorde behovei extra stort.

] kommunalst ämman ventilerades äin-
ner angående byggnad av fattiggård är

*893:
fick

Tillsattes en kommitte bestående af Inspektor
I .. F. Furfisman, Arrendarorn Anders Olsson i
Simd '6e|ikyrk ', j]den Lars Pettersson i Kyrk-
byn 1LIL'Ci Inspektor P. Lintstrand och Torp L*
WidKind såsom Suppleanter, åi hvilka upp -

drogs dels au å kommunens vägnar ingå till
Rct^viks och Manna bolag med ödmjuk an-

II.LI1.LH otn erhållande af timmer och hjclkar
till hnivudbygguadfjä, dels att utan försanv
linytih*; vidare hörande ombestyra alil röran
de i. Mgava^nde byggnadsarbetet i enlighet
med der antagna ritningen och kti.srnadsför-
slaget/1'

Det faktum som var gällande i byg-
den var att bolagen ägde större delen av
skogen och därmed också byggn&dsma-

u Ljt£ Kominunalitdmman protokoll- Ramsjö
kommun. Al: i. Den 27 Maj lÄBy § [, § 1smu % J-

' ! jK - KommunaUiamman protokoll.Ramsjö
kommun- Al; 1. Promkoll den 13 dec. 1M4.

** L|K_ KödfranunaLstäriimsuis promkoll.Ramsjö
kommun, Al: i. 8 maji8'>3,§4«
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CL:rialet- Då kommunen sjä lv inte hade
tillgä ng till timmer blev den tvungen att
vädja till bolagen, Bygden var beroende
av bolagens goda vilja i der har fal lut, be-
tä nk blir att folket i bygden tvingades rig-
ga virke av samma bolag som i fallet ovan
ställt till med sådana bekymmer Inspek-
törerna gör sig även h ä r synliga; vad an-
nat kunde göras nä r frågor av den hä r
rvpen hamnade inom nä mndens sysslor
nä mnden bestod vid den hä r tiden av cn
hög andel holagsankmima .' '

fallet lör åt ra av irerton i tabellen ovan.
] ars Må rtensson och Lars Olsson, båda
från Ramsjö kyrkby, omvaldes direkt när
dc sålde iSSi, trots art det var mitr inne
i en period, alltså inte valä r. Deua ta-

lar rydligr lör arr böndernas inflytande
minskade nä r de så lde sin mark.

Följder av bolagsnärvaron
Bolagens Inträde i kommunalpolitiken
innebar en klar inskränkning av bön-
dernas makt . De tillförskaffade sig stor
andel av fyrken i och med den liberala
kapitalistiskt vä nliga borgerliga lokalpo-
litiken^ Detta i sin tur ledde till kon-
H i kr och böndernas inhyrande minskade.
Även lägre samhällsklasser gjorde
språ k på fyrken, samtidigi
nas minskade i antal. Andelen torpare,
brukare, a rretid a LO ter och arbetare öka -
de som följd av den kapitalistiska indu-
strialiseringen. Eu beroendeförhållande

Hemmansägare och
"hemmanslösa" i Ramsjö
Låt oss se hur det gick for de som så lde
sin jord i föregående undersök ni tig.

Granskning av kommana I nämndens
invalda visar tydligt, med undantag för
eventuellt för hög å lder som kan påver-
ka resultatet, ati de personer som sålde
sin skog blev vtcerst sä llan omvalda. Sa ä r

nu an -
som bönder-

Titbell Redovisning över bönder som så lde hemman mellan \R?6 och 1908, de som
satt i nämnden.

Hemma n/No
RamEiiö/3
Väs/l
RamsiÖ/2
Ramsjö/6
SrugutjäTn/2

Per Olsson Högdins konk. Sund/ 5
ftamsjö/1
Rjmsjö/5
Huskdnsnäs/4
Tallnäs/2
Rams.jÖ/8
Huskansnäs/1
Nybo/2

Källa] HIA. LigtarTfbikttr. <. .[ ah.: vqj r i (xh FämiSjtf kyrkL^arkiv. kummuniJicimmin prnrulcnLL Kl : i;, l. jK
Ramsjö kommun. kommu nalMSnmmi protokoll AL: L

Sdlj»re:

Per Sjgftidäsaft
Per Persson
Lars Mårtensson
Lars Olsson
Olof Jonsson

Satt i nämnden flftjnnd* år:

16644074
1665-1670
1663-1662
1671 ! 674 och 1675- 1882
1691-1654
1875-1876
1663-1667 och 1671-1870
1882 -1683
1863-1874 och 1691 1096
1887-1690
1883-1905 f
T 899-1911
1883'1336 och 1691- 1096

FörsölJningsir ;

1078
1678
1 B62
1662
1882
1662
1884
1664

Olof Jonsson
Anders Olsson
Per Olofsson
Per Andersson
Lars Eriksson
Per Persson
Jon Jonsson

1666
1889
1891
1397
1907

' ' ic djjgrarn j;l.
’- Jansson 6987) , i, rr9 odl 12-4 C
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det lätt för t>ss att döma och tycka atr de
sålde sig hilligt . Att för dem förutspå den
utveckling skogsindustrin tog kan inte ha
varit lätt .

Böndlciassens försvagade situation i
det framväxande indus t ridla samhä llet
med prbletariscring som följd fick fram-
tida konsekvenser. I Ramsjö växte eitar-
betarsamhä llc fram d ä r den följande ut-
vecklingen föreningsrörelse ar intressant
att iakttaga. 1 kommunen vann 5AC,

Syndikalisrema» fotf äste T 917 och ökade
kraftigt under tidigt 1910-taldet kan
ses so)u en följd av att lokalsamhä llets be-
folkning fick ett minska: inflytande, be-

tydelsen av delaktighet i .samhällets ge-
mensamma struktur poängteras av Tor-
kel Jansson.^ Organiserandet kan delvis
förklaras utifrå n den utgångspunkten.
Ramsjö kom sedan att bli en av Sveri-
ges ” rödaste kommun ” med höga komt
munisöympätier. Någor som lockar (ill
vidare forskmng.

Sammanfattning
1 skogsindustrins framväxt pä [Sockalets
senare del inleds ett skede ca lyflo-iyoy,
da bolag köper upp hela skogshem man i
Norrland, Ramsjö i nordvästra Hä lsing-

land ä r en kommun som anses bli Sve-
riges mest ” bolagsuppköpta", Uppsatsens
syfte har varit att undersöka denna pro-

cess, de s.k. hemmansuppköpen. Grann-

socknen Hä ri la undersöks också i j ä m-
förande syfre. Undersökoingen visar atr
Ramsjö blir uppköpt riil 90 % och att
toppen av uppköp sker i början av 1880-

talet och upphör sä gOtL Sorti helt efter
den lagstiftning om förbud mot uppköp
av hela hemman, som kom 1906. häri-

Uppstod, dä r bönderna som inte längre
kunde leva på jordbruket i stället tving-

ades atc söka arbete hos bolagen. Skogs-
industrin gav även många arbetstillf ä llen
och in Hy teningen i socknen var Stor, då
det lockade folk från befolkringstä ra de-
lar av landet. DCL var främst efter järnvä-
gens tillkomst som ökningen skedde, nä r
kol ningen i socknen satte fart. Bolagen
kunde då transportera kol i mä ngder.

Varför så lde bönderna då sin skog kan
vi Iraga oss' En av förklaringarna till der-
ra bör ses i ljuset av det faktiska jordf ör-
måga n att föda att hushå ll eller matlag
som det kallades. Jorden som I ra inkom-

mit tidigare vai' mager och det var ont

om odlingsbar; mark till skillnad frå n Fa-
nla dä r det var bördigare utefter Ljusnans
dalgå ng. I Ramsjö var det runt sjön Hen-
nan det fanns bördigare jord men den
var begränsad. Svärbearbecade skogsom-
råden och socknens topografiska bild bi-
drog i högsta grad . Marknadsekonomins
utveckling ledde till ett större behov av
kontanta medel och jordbrukets utveck-

ling krä vde större resurser 1 Färila var ut-
vecklingen annorlunda, bönder31a hade
der frå n början bättre ställt och kunde
d ä rför organisera sig och slå sig i lag och
bilda egna sågverk . De hade sedan 1700-
talet utvecklat sal11handel inom linnä-
ringen och co stark väletablerad bonde-
klass.'1 ' Den möjligheten fanns inte för
Ramsjös bönder som såg en lösning i att
sälja och på så vis fä der bra ekonomiskt
för stunden. Vi ska hä r se det i ljuder av
deras verklighet och med facit i hand är

ä Fiebrarn. ficknJii*, 104-109.
Medlem. Sammiräknirtg iinns i förht Eaiens ägö,

^ Jansson ( E9K 2), s. jz.
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la däremot köps endast upp til ] och
uppköpen ter sig här annorlunda. Det är
vanligt att bohagen köper upp avstyckade
skilten, mindre vanligt att bönderna säl-
jer allt. Det framgåratt der ä r 1900 fanns
endast nio hemmansägare i Ramsjö, vil-
ket ar fa jämfört med hela hefolk ningen ,

Orsaker ti It att de båda socknarna skil-
jer sig så mycket åt beror främst pa dess
geograf och topografi vilket 1 fin tur kan
förklara au Färila var nier befolkat frå n
böljan. På så vis var det l ättare för bolag
att köpa upp mark i Ramsjö, då konkur-

rensen från bönder var liten till au börja
med. Avvittrad kronojurd kom i bolags-

hander, då få nybyggare jord anspråk på
marken. Det karga klimatet gjorde det
svårt lör de bönder som bedrev jordbruk
i socknen att klara sig på och det i sin tur
gjorde det enklare för bolagen att fa bön-

derna att sä lja si ii hemman. De som kö-

per Hemman är i Ramsjö främst Bergvik
och Ala AB men även Svartvik och Iggc-

sunds Bruk m.fl . Det är Bottningslederna
som t början är avgörande för vilka bo-
lag som k öpet skog varc. Möjligheten art
urnytt j a järnvägen kommer i början av
1880-talet , Det ä r efter det som de fles-

ta hemmansuppköp sker, i likhet med en
undersökning i J ä mtland. Järnvägen gör
det även möjligt att frakta c ra kol , bruken
far 1 och med det ökat Intresse för skogen
i Ramsjö. Härd konkurrens mellan träva-

rubolag och järnbruk .
Den borgerliga kommunalpolitiken

införs 1862, där rösterna räknas i fyrkar.

Fyrken grundas pä uppskartad inkomst
och egendom, \ och med detta får även
bolagen rösträtt . Uppsatsen behandlar
sedan vilka konsekvenser bolagens upp-

köp och deras inflytande kom att få [

samhället . 1 koEilmilnalnä mnden i Ram-
sjö okar antalet personer som represen-
terar bolag, inspektörer m . fl . Böndernas
inflytande minskade på iSyo-ralet , sam-

tidigt som bolagens ökade. Arrendatorer
som arrenderade boiagsägd jord , kan an-

ses ha röstat efter bolagens vilja , med risk
för att annars inte B teckna nytt arren-

dekontrakt , Resultatet visar tydligt hur
samhä llsstrukturen förändras. I Färila
däremot, förblir bönderna starka. Kon-

flikter uppstod mellan befolkningen och
bolagen, vars minskande inflytande ver-
kade negativt för bondeklassen , Bolagen
var intresserade av frågor, dä ekonomis-

ka faktorer stod på spel. Folket E Ramsjö
blir allt mer beroende' av bolagens goda
vilja , samtidigt som många bönder och
hemmansägare så lt sin jord och kan där-

för Inte längre försörja sig på traditionellt
vis, arbetstillfä llen i skogen kan ses som
det nya steget . En arbetargrupp kommer
[ ill , samtidigt som små torpäne ökar i an-
tal. f Färita hå ller stg bönderna framme i
politiken, i stort sett oförändrat. Under-

sökningen speglar en byggd i centrum

för industrialiseringens framfart , en om-

välvning som påverkade folket i alla av-

seenden, Jag kan slutligen konstatera att
i Ramsjö har beslutsfattandet gått fran
bondeband till bolagshand, bolagen val-
de an utnyttja sina fyrkar i nämnden.
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